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Secretaria 
F/U 

 
Acta de la sessió ordinària que va dur a terme el Ple, en primera 

convocatòria, el dia 26 d'e maig de 2010  
 
A la vila d'Arenys de Mar, a les 19.00 h del dia 26 de maig de 2010, es 

reuniren a la Casa de la Vila, sota la presidència de l'alcalde, Sr. Ramon Vinyes 
i Vilà, els tinents d’alcalde Sr. Jordi Pera i Pi, Sr. Xavier Febrer i Claveras, Sra. 
Isabel Roig i Casas, Sr. Marc Soler i Colomer, Sra. Lorena Estrada Ocaña i 
Sra. Annabel Moreno i Nogué i els regidors i regidores  Sra. Isabel Illescas 
Sánchez, Sra. Assumpció Balliu i Tena, Sr. Estanislau Fors Garcia, Sr. Josep 
Antoni Burcet Linares Sr. Agustí Massuet i Recolons i Sra. Joana Asensio i 
Solaz i Sra. Maria Rosa Dias i Caballé, Sra. Maria Rosa Zaragoza i Juncà.y Sr. 
Alejandro Acero Cherta,. Assistits pel  secretari de l'Ajuntament, Sr. Àngel 
Lozano i Pérez. No hi assisteix el regidor  Sr. Benet Maimí i Pou. I, per tant, 
amb el quòrum necessari perquè pugui tenir lloc vàlidament aquesta sessió 
ordinària, en primera convocatòria, segons l'ordre del dia prèviament establert. 

 
Tot seguit es procedeix, per ordre, a tractar dels assumptes següents: 
 
1.- APROVACIÓ D’ACTA.- Es dóna compte de l'acta de la sessió 

anterior celebrada pel Ple, amb caràcter extraordinari, el dia 28 d'abril de 2010. 
Coneguda aquesta acta, se n’acorda per unanimitat l'aprovació. 

 
2.- COMPTE DE GESTIÓ RECAPTATÒRIA 2009.- L’alcalde dóna 

compte de la Compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de 
Gestió Tributària durant l’exercici 2009 i corresponent a les liquidacions d’ingrés 
per rebut i liquidacions d’ingrés directe, així com a certificacions de descobert 
de tributs i preus públics liquidats per l’Ajuntament d’Arenys de Mar, informada 
favorablement per la Comissió informativa d’Hisenda. 

 
Coneguda aquesta proposta d’acord, s’acorda per unanimitat: 
 
Aprovar el Compte de la Gestió Recaptatòria de 2009 presentat per 

l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, i que ofereix el 
següent resum: 

 
 Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 

2009 
Rebuts ..................................................................... 96.398,15 .-€ 
Liquidacions ........................................................... 313.307,81 .-€   
 

 Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 
2009 

Rebuts .................................................................   445.782,98 .-€ 
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Liquidacions .........................................................1.347.168,63.-€   
 
3.- COMPTE DE RECAPTACIÓ DE SANCIONS DE CIRCULACIÓ 

2009.- .- L’alcalde dóna compte de la Compte de la Gestió Recaptatòria de 
Multes de Circulació per sancions imposades per l’Ajuntament d’Arenys de Mar, 
que ha estat retuda per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, corresponent a l’exercici 2009, Informada favorablement per la 
Comissió informativa d’Hisenda. 

 
Coneguda aquesta proposta d’acord, s’acorda per unanimitat: 
 
Aprovar el Compte de la Gestió Recaptatòria de Multes de Circulació de 

l’any 2009 presentat per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona i que suposa una quantia pendent de cobrament a 31 de desembre 
de 2009, de 613.385,56 €  

 
4.- ADHESIÓ A L'ACORD RELATIU A LA CONTRACTACIÓ DE 

PERSONES EN ATUR.-  El tinent d’alcalde Sr. Soler dóna compte de la 
proposta d’acord sobre l’assumpte enunciat, dictaminada favorablement per la 
Comissió informativa de règim interior. 

 
Coneguda aquesta proposta, s’acorda per unanimitat: 
 
L’adhesió a l’acord relatiu a la contractació de persones aturades 

inscrites com a demandants d’ocupació en el març dels plans d’ocupació locals, 
segons l’Ordre TRE/637/2010, de 2 de març. 

 
5.- APROVACIÓ DE L'AVANTPROJECTE DE VIABILITAT I 

ALTERNATIVES DE CANALITZACIÓ DEL RIAL DEL BAREU.- El tinent 
d’alcalde Sr. Jordi Pera dóna compte de la proposta d’acord sobre l’assumpte 
enunciat, dictaminada favorablement per la Comissió Informativa d’Urbanisme. 
Diu que aquest avantprojecte de viabilitat ha estat conegut per l’Agència 
Catalana de l’aigua, que n’ha manifestat la conformitat.  

 
• Tot seguit fa ús de la paraula el regidor Sr. Acero que manifesta el 

que segueix i demana consti literalment en acta: “Antecedents.- Per que 
aquells que ens escolten es situïn, estem parlant de la canalització del Rial de 
Pau Costa, una actuació que ja era considerada per l’ACA  (segons l’INUNCAT 
DEL 2001) com a prioritària i crítica. Davant la perspectiva de l’ urbanització i 
per tant, pèrdua de permeabilitat del terreny a la zona del Bareu, els veïns 
residents a aquesta zona es van mobilitzar per reclamar la molt necessària 
canalització d’aquest Rial. 

 
Amb la unanimitat dels grups municipals es va aprovar la redacció del 

projecte i la seva execució; la redacció del projecte la va realitzar l’empresa 
d’enginyeria Iberinsa, amb solvència contrastada per multitud de projectes 
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similars, l’ACA va donar per bo el projecte, es va licitar l’obra i adjudicar a 
l’empresa Rogasa, també amb el vist-i-plau de l’equip de Govern municipal i la 
pròpia Agencia Catalana de l’Aigua.  

 
Quina és l’actual situació? 
 
Fa 3 anys que les obres es van aturar definitivament, sense cap 

explicació doncs s’havia de cancel·lar el contracte amb Rogasa amb el mínim 
cost possible; les raons de cancel·lar aquest contracte és que l’adjudicatari, que 
en la licitació complia amb tots els requisits legals, ara es manifestava com a no 
competent per fer l’obra, curiosament l’indemnitzem amb 90.000 € per la seva 
incompetència. 

 
Un cop resolt aquest problema, de forma contradictòria i poc transparent 

se’ns diu que el projecte estava mal fet, altres vegades ens diuen que calia fer 
unes millores i que el nou plantejament pot costar 1 milió d’euros més del que 
estava previst inicialment. 

 
La setmana passada els grups de l’oposició rebem el primer document 

escrit on es pot llegir en els antecedents que fan referència al projecte 
defenestrat que ...” no donen garanties de la possibilitat d’execució real 
d’aquest sistema donat que amb l’experiència acumulada en obres similars, 
aquest procediment és força arriscat i no es pot garantir en aquest cas la 
seguretat necessària.  

 
El projecte inicial era incomplert per diversos motius: 
1- No incorporava estudi geotècnic adient. 
2- No incorporava topogràfic complert fins el mar. 
3- No proposava cap solució per l’últim tram de canalització, des de les 

vies del tren fins el mar. 
4- No s’incorporava un estudi exhaustiu pel desviament de serveis tant a 

nivell tècnic com econòmic. 
5- Incorporava poc detall del sistema constructiu.” 
 
Pel que fa al pressupost econòmic, l’avantprojecte o proposta de 

viabilitat que avui es presenta valora les obres en 2.827.000 + 878.000 
(urbanització, que entenc no estava contemplada anteriorment), s’incrementa 
en 1.257.000 les partides comparables. Això vol dir que si és cert el que diu la 
premsa de que l’ACA estaria disposada a assumir 1.200.000 €, l’Ajuntament 
d’Arenys de Mar hauria de fer-se càrrec de la resta: 1.627.000 + 878.000 € de l’ 
urbanització. 

 
Resumint 
 
El que ens estan dient vostès és que hem confiat en l’ACA i aquesta ha 

donat la seva conformitat a un projecte dolent, amb importants riscos i 
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mancances, que l’empresa que va redactar el projecte ho fa fer de manera 
força incompleta i insuficient, que vam adjudicar l’obra a una empresa 
incapacitada per executar un projecte poc detallat, que hem hagut de pagar 
90.000 € d’indemnització per evitar mals majors, que llencem a les 
escombraries els honoraris pagats a l’empresa Iberinsa (autora del projecte 
suposadament deficient), que ningú dona explicacions per aquest seguit de 
despropòsits a càrrec de la butxaca del contribuent, que passem pàgina i que 
donem tota la credibilitat a un “avantprojecte” que coneixem de fa una setmana, 
que ens diu que costarà gairebé el doble de l’anterior. 

 
I ara parlem de la proposta tècnica d’aquest “avantprojecte”. Vostès han 

tingut molts mesos per analitzar i estudiar aquesta proposta, nosaltres només 7 
dies, per tant únicament podem parlar d’impressions.  En aquest document no 
detalla cap solució nova a la desembocadura del Rial, el tram final, el sistema 
constructiu de fet, no és tan diferent de l’anterior, doncs també es preveu la 
construcció de murs pantalla per a la contenció de les terres  per prevenir 
possibles esllavissades en cas de deficient fonamentació dels edificis del carrer 
Pau Costa; canvien la secció del calaix en el tram 1 (a dalt de tot) dels quasi 4 
m. de llum als 2 m. de la proposta actual, el calaix passa de ser fet in situ a fer-
se íntegrament amb mòduls prefabricats de mides estàndard, això per sí sol 
hauria d’abaratir el projecte, no només no ho abarateix sinó que s’encareix 
ostensiblement. 

 
Amb l’actual escenari de retallades en inversions, del finançament extern 

als Ajuntaments, etc., la manera de conduir aquest projecte amb aquests 
sobrecostos el fan molt difícil la seva viabilitat. 

 
Si a l’any 2001 era crític executar aquesta obra, ara que la tenim 

asfaltada i que a més hi aniran dos equipaments escolars, ara és doblement 
crítica. 

 
No podem continuar donant suport al Govern en la seva proposta, que 

de moment ha suposat la paràlisis de les obres i molt probablement la seva 
postergació en el temps, no podem aprovar la falta de rigor  amb la que s’ha 
gestionat la proposta que avui porten a aprovació. 

 
Per tot això, el nostre grup s’abstindrà en la votació.” 
 
• A continuació la regidora Sra. Zaragoza diu que el dit 

avantprojecte, donat que la competència sobre el Rial correspon a l’ACA, 
hauria d’haver estat redactat per aquest organisme. Pregunta si hi ha 
cofinanciació per part de l’ACA. Diu que l’obra ha de ser plantejada i en tot cas 
amb la conformitat de l’ACA. 
 

• A continuació el regidor Sr. Massuet, en representació del grup 
municipal de CiU, diu que no consta en l’expedient que se tramita, cap 
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document que acrediti la conformitat de l’ACA sobre el dit avantprojecte. Diu 
que el sobrecost de l’obra que es pretén, en relació amb el que es va projectar 
anteriorment. És excessiu. 

 
• El tinent d’alcalde Sr. Jordi Pera diu que l’aportació de l’ACA per a 

cofinanciar la dita obra, serà d’1.200.000 € aproximadament. Diu que l’ACA ha 
manifestat la seva conformitat a l’avanprojecte. 

 
Sotmès l’assumpte a votació, s’acorda per nou vots a favor i set 

abstencions, corresponents als grups municipals de CiU, PP i ViA: 
 
Aprovar de conformitat amb el que preveu l'article 13 de la llei d'obra 

pública  de 4 de juliol de 2007,  l'avantprojecte d'obra  pública municipal 
redactat per 1'empresa d'enginyeria GESA, SL, 'Estudi de Viabilitat i 
Alternatives de canalització del Rial del Bareu en el TM d'Arenys de Mar”. 
 

S’absenta la regidora Sra. Balliu. 
 
6.- APROVACIÓ DE L'AVANTPROJECTE DE REMODELACIÓ DEL 

MERCAT MUNICIPAL.- El tinent d’alcalde Sr. Marc Soler dóna compte de la 
proposta d’acord sobre l’assumpte enunciat, dictaminada favorablement per la 
Comissió informativa d’Urbanisme. I exposa detalladament l’obra que es 
projecta; manifesta que l’aparcament que es projecte, es podria no construir. 

 
• Tot seguit el regidor Sr. Acero diu que Arenys de Mar necessita 

d’un Mercat municipal que satisfaci plenament les necessitats de la població. 
Considera que, actualment, seria més convenient executar reformes i millores. 
Diu que en la projecció del futur Mercat municipal, hauria de participar tot el 
teixit comercial. 

 
• A continuació la regidora Sra. Zaragoza diu que el mercat s’ha de 

modernitzar. I considera que en l’avantprojecte s’hauria de contemplar, 
definitivament, si s’executarà o no l’aparcament previst. 

 
• El regidor Sr. Massuet, en representació del grup municipal de 

CiU, planteja el dubte sobre si el projecte que es redacti ha de contemplar o no, 
necessariament, l’aparcament previst en l’avantprojecte. 

 
• El secretari informa que l’avantprojecte és una previsió i que el 

projecte pot contemplar tot o part del previst, segons acordi el Ple. 
 
Finalment sotmès l’assumpte a votació, s’acorda per deu vots a favor i 

conc abstencions, corresponents als grups municipals del PP i del ViA u els 
regidors Sr. Fors i Brucet i Sra. Asensio.: 
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Aprovar de conformitat amb el que preveu l'article 22 del Reglament 
d'obres d'activitats i serveis locals de 13 de juny de 1995,  l'avantprojecte d'obra  
municipal ordinària redactat pel despatx d'arquitectes “Mur-Garganté Associats 
SLP”, de “Remodelació del Mercat Municipal d'Arenys de Mar”. 

 
7.- MOCIONS.- La regidora Sra. Zaragoza, representant del grup 

municipal del PP, dóna lectura a la següent moció: 

 “Les greus dificultats econòmiques i d’atur que viu el nostre pals, així 
corn el desmesurat dèficit públic, obliguen a adoptar mesures extraordinàries, 
també exigides per la nostra pertinença a la zona euro, que també travessa un 
període d’inestabilitat al que cal donar solucions coordinades. 

En aquest context el President del Govern va anunciar el passat 12 de 
maig en el Congres dels Diputats algunes decisions que, d’adaptar-se, 
lesionarien injusta i injustificadament a mes de 5 milions de pensionistes, 
trencant a mes a mes un dels principals assoliments de la nostra democràcia: 
el Pacte de Toledo. 

Hem de recordar que aquest Pacte d'Estat es va assolir el 1995 entre 
tots els Grups Parlamentaris, i va tenir el suport dels sindicats en ,1996 
mitjançant l’acord sobre consolidació i racionalització del sistema de pensions. 

Aquests acords, fruit d’un ampli i responsable diàleg polític i social, 
van treure a la nostra Seguretat Social de la incertesa economia i van 
garantir un sòlid compromís de tots els partits i forces socials per a fer 
viable i sostenible la nostra Seguretat Social. 

La greu situació de 500.000 milions de pessetes de dèficit, la 
inseguretat de poder cobrar les pensions futures i incertesa dels pensionistes 
per a mantenir el seu poder adquisitiu van ser, entre d’altres, les raons perquè 
tots els partits assumissin el Pacte de Toledo i les seves recomanacions. 

La Llei 24/1997, de 16 de juliol, de consolidació i racionalització de la 
Seguretat, va ser resultat directe del Pacte de Toledo, en compliment del qual i 
amb la participació de tots els Grups Parlamentaris, es va constituir una 
Comissió de seguiment en el Congres dels Diputats. Aquesta Comissió ha 
anat avaluant el compliment de compromisos i recomanacions des de Ilavors i 
ho ha fet amb eficàcia i amb rigor sota diversos governs. 

En I'actualitat està examinant un document de data 29 de gener de 
2010, enviat pel govern espanyol per a examen i debat, de manera que els 
acords que es poguessin arribar donessin Iloc a les reformes i modificacions 
legals pactades entre tots els grups politics, sense oblidar la participació dels 
agents socials en el procés de diàleg social actualment obert. 
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L’anunci de retallades en els drets dels pensionistes, principalment el 
dret a la desvalorització en funció de I' IPC (article 11 de la Llei 24/1997, de 16 
de juliol), trenca el Pacte de Toledo, una de les més importants conquestes de 
la nostra democràcia. Aquestes retallades priven de drets a mes de cinc 
milions de pensionistes i ens fa retrocedir als temps en els quals el Govern, 
segons criteris d’oportunitat i de conveniència política, donava o negava la 
revaloració de les pensions i, per tant, donava o treia poder adquisitiu a les 
afeblides economies dels pensionistes. 

Es poden produir altres efectes addicionals i indesitjables 
d’empobriment per als pensionistes al bloquejar "sine die" la base sobre la 
qual s’actualitzarien les pensions desprès del bloqueig de la seva quantia que 
planteja ara el Govern. 

L’experiència indica que aquest tipus de mesures, combinades amb 
I'elevacio d’impostos, especialment I'IVA (2 punts de pujada al juliol pròxim), 
generen problemes afegits en el consum i en D’ocupació, I'evolucio de la qual, 
si no es corregeix amb reformes adequades, posarà en perill els ingressos per 
cotitzacions, que son essencials per a mantenir el nostre sistema de 
Seguretat Social. 

Per tot això, el Grup Popular a I'Ajuntament d'Arenys de Mar, eleva al 
PIe per a la seva consideració la següent MOCIÓ 

PRIMER.- Instar al Govern espanyol que elimini les mesures previstes 
per a la supressió de la desvalorització de les pensions contributives. 

SEGON.- Sol·licitar que es convoqui la Comissió del Pacte de Toledo 
de manera urgent per a reprendre els treballs de la mateixa, a fi que s’acordin 
per tots els grups les reformes que siguin necessàries perquè es garanteixi la 
viabilitat i el futur del nostre sistema de Seguretat Social.” 

 
• A continuació els grups municipals es manifesten sobre la moció 

transcrita. 
 
Sotmesa aquesta moció a votació  per deu vots a favor i tres 

abstencions, corresponents a l’alcalde i les regidores senyores Estrada i 
Illescas, la seva aprovació segons queda transcrita. 

 
8.- PRECS I PREGUNTES: 
 
A) Precs: 
 
El grup municipal de Via formula les següents: 
 
1.- Ens informen veïns usuaris de motos, que la forma de desaiguar la 

rotonda on ara s’ha ubicat l’alambí, fa molt lliscant el paviment circumdant, la 
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qual cosa provoca accidents als motoristes. Demanem que a banda de fer 
millores estètiques, també es facin millores en la seguretat rodada, bé sigui 
canviant la forma de desaiguar o fent una actuació en el paviment, per fer-ho 
anti-lliscant. 

 
• La tinent d’alcalde Sra. Moreno diu que en aquesta rotonda, 

només a la meitat hi conté sorra, per la qual cosa l’absorció d’aigua i el 
desguàs és menor que abans. 

 
2.- Veïns del carrer del Pla dels Frares demanen que es facin dos 

passos de vianants sobre-elevats per reduir l’excessiva velocitat amb la que 
circulen els vehicles per aquesta zona i que posa en perill la seguretat de les 
persones, en el bon entès de que aquesta mesura resultarà més econòmica i 
factible que posar vigilància policial. 

 
• El tinent d’alcalde Sr. Jordi Pera diu que recull el prec. 

 
3..- Aquest dilluns ens hem assabentat per nota de premsa de que es 

canvia el sentit de circulació del tram baix de la Riera, ara restringit a pujada 
per causa de les obres, el nou sentit serà de baixada. Sense ser la solució 
perfecte, entenem que a priori pot millorar la fluïdesa circulatòria actual i 
previsible de l’estiu. És evident que aquest canvi comportarà altres canvis 
circulatoris en els carrers adjacents i en la senyalització. Demanem informació 
detallada dels canvis derivats i de les propostes de nova senyalització. 
 

• El tinent d’alcalde Sr. Jordi Pera diu que recull el prec. 
 

B) Preguntes: 
 
a) El grup municipal de Via formula les següents: 

 
1.- En el Ple anterior varem preguntar per les gestions fetes per 

solucionar el problema de l’esvoranc del Passeig del Xifré, ens varen respondre 
que ens havia demanat pressupostos; recentment hem llegit declaracions fetes 
pel Govern que el cost se’n pot anar als 200.000 euros; entenem que ja tenim 
aquests pressupostos i demanem quin és el pla de treball i calendari? 

 
• El tinent d’alcalde Sr. Jordi Pera diu que s’estan estudiant les 

possibles solucions tècniques per a reparar l’enfonsament que s’hi ha 
ocasionat.  

 
2.-  Fa uns mesos, a la reunió del Consell del Geriàtric Municipal es van 

escoltar queixes de la qualitat irregular del servei de menjars, cosa que 
obligava a estar al damunt de l’empresa per mantenir constat la qualitat. Fins 
ara el cost del dinar i el sopar està taxat en 8,90 €, però en el procés de 
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concurs per adjudicar nou proveïdor, el preu de licitació posat per l’Ajuntament 
és de 7,14 € incrementant els àpats inclosos. Són correctes aquestes dades?  

 
• El tinent d’alcalde Sr. Febrer diu que el càlcul es va fer 

considerant el preu com a adequat per a la licitació. Que les proposicions 
presentades admeten el preu fixat. 

 
3.- No creuen que si ja teníem problemes abans, aquesta retallada pot 

repercutir negativament en la qualitat del que mengen els residents? 
 

• El tinent d’alcalde Sr. Febrer diu que, en tot cas, es farà un 
seguiment del servei que s’ha de prestar. 

 
b) El grup municipal del PP formula les següents: 
 
1.- Hi tornarà haver Parc Esportiu de Platja aquest any a la platja del 

Cabaió? 
 
• La tinent d’alcalde Sra. Estrada contesta que tal parc no 

s’instal·larà el pròxim estiu, como a conseqüència de la necessària reducció de 
despesa municipal i l’existència d’altres prioritats. 

 
2.- És veritat que la caserna de la Guàrdia Civil s’enderroca per deixar el 

solar com a zona d’aparcament? 
 
• El  tinent d’alcalde Sr. Jordi Pera diu que no es procedirà a tal 

enderroc. 
 
3.- L’any passat el govern afirmava que la cadena d’hotels SIDROME 

havia presentat un projecte de construcció d’un hotel al costat de la masia de 
"Can Mils". També l’any passat es va dir "oficialment" que era possible habilitar 
"Can Ramis" com a hotel i també l'any passat es va dir que era possible la 
configuració de l’actual plaça Lloveres com a Hotel i que hi havia una empresa 
interessada en el projecte. Han passat 3 anys de legislatura i encara no hi ha 
res en ferm d’'un hotel a Arenys. Sabem que la situació econòmica general no 
està avui per "macro-projectes" d’aquesta naturalesa, però també es cert que el 
mon no s’atura per una crisi. Per tant, està el govern fent quelcom al respecte?, 
tindrà Arenys un hotel abans de que s’acabi la legislatura? 

 
• El  tinent d’alcalde Sr. Jordi Pera diu que sobre la qüestió  

plantejada no ha prosperat la iniciativa privada. Que davant una possible 
ubicació hotelera en la plaça Lloveras, s’han mantingut conversacions amb la 
direcció general d’Urbanisme. Que tal actuació no serà possible durant l’actual 
mandat corporatiu. 
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4.- Quant representa en termes de % la disminució d’ingressos en 
llicencies d’obres en la partida d’ingressos del pressupost municipal? Quin 
impacte econòmic suposa al mateix? 

 
• L’alcalde diu que tal pregunta la contestarà per escrit. 

 
5.- Calia la reforma de la rotonda del Calisay? 
 
• La tinent d’alcalde Sra. Moreno diu que tal rotonda, donada la 

seva ubicació, ha de resultar atractiva. La instal·lació pretén ressaltar una 
activitat econòmica d’Arenys de Mar. 

 
6.-  Per quan el Pla General? 
 
• El  tinent d’alcalde Sr. Jordi Pera diu que amb la Comissió 

d’Urbanisme es treballa per poder sotmetre el POUM a la seva aprovació 
provisional. Que pròximament convocarà una reunió amb els grups municipals. 

 
7.- Per quan les Clarisses? 
 
• El  tinent d’alcalde Sr. Jordi Pera diu que contra la resolució de la 

Comissió d’Urbanisme sobre el tema, s’ha interposat per l’Alcaldia un recurs de 
alçada. 

 
8.- Ens podria dir la regidora d’esports quin es el motiu de la pèrdua del 

campus "Cesc Fàbregas"? 
 
• La tinent d’alcalde Sra. Estrada diu que el motiu ha estat la falta 

de infraestructures adequades. 
 
9.- ¿Es veritat que finalment l’institut Tres Turons perdrà una línia 

d'ESO?. Sabem que la decisió no depèn de l’ajuntament si no de la Generalitat, 
però ens agradaria saber quina ha estat l’actuació del govern municipal davant 
aquesta decisió del departament i els motius reals de la mateixa. 

 
• L’alcalde diu que de les gestions que ha efectuat, resulta que hi8 

haurà quatre línies. 
 
b) El grup municipal de CiU formula les següents: 

 
1.- El dissabte dia 15 de maig de 2010 es va produir un altra vessament 

a la claveguera del carrer Professor Castelló que va afectar directament el 
Mercat Setmanal.  Ens pot explicar el govern l’estat d’aquesta claveguera i les 
mesures que s’han pres o es prendran per evitar altres vessaments?   
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• El  tinent d’alcalde Sr. Jordi Pera diu que la averia va ser 

solucionada, si bé requereix una solució definitiva. 
 
2.- Mitjançant  el web de Radio Arenys ens hem assabentat que la 

Direcció Territorial d’Urbanisme no accepta els paràmetres constructius de les 
modificacions puntuals dels Plans per les Clarisses i Stela Maris.  Com sia que 
l’alcalde va dir a Ràdio Arenys que informaria als grups de l’oposició, i des 
d’aleshores han passat ja gairebé 3 setmanes i encara no en sabem res, 
preguntem al govern quines son les observacions que fa Urbanisme i en quina 
situació queden els projectes per les Clarisses i Stela Maris? 

 
• El  tinent d’alcalde Sr. Jordi Pera diu que la Comissió d’Urbanisme 

de Barcelona ha suspès la aprovació definitiva de les modificacions del 
planejament relatives a les Clarisses i Stela Maris. Que per la Alcaldia s’ha 
interposat un recurs de alçada contra tal acord de suspensió relatiu a les 
Clarisses. Que els promotors de l’àmbit de Stela Maris van recórrer l’acord de 
suspensió que els afecta. 

 
3.- El proper mes de Juny sembla ser que s’iniciaran les obres a l’estació 

de Renfe. Amb aquestes obres no es garanteix el pas cap a la platja, quan en 
principi hi havia un acord amb Renfe per tal que el pas es mantingues obert.  
Quines converses/negociacions s’han mantingut amb Renfe per tal de mantenir 
el pas a la platja?  

 
• El Sr. Alcalde diu que per executar el pas subterrani, RENFE 

manca de finançament. Que l’Alcaldia ha insistit sobre la seva execució. Que 
se suprimiran las barreres arquitectòniques. 

 
4.- Ha sortit publicat en diferents mitjans de comunicació que el CAP 

d’Arenys de Mar no podrà substituir les vacances del metges, per la qual cosa 
s’anuncia l’anulació de les visites concertades a partir del mes de Juny, 
traslladant-les a partir del mes de Setembre.  Ens pot dir el govern municipal 
que hi ha del cert en aquestes noticies i en cas que siguin certes, quines 
gestions s’estan fent amb el Departament de Salut per tal poder cobrir les 
vacances dels metges? 

 
• La tinent d’alcalde Sra. Estrada diu que es fan gestions per 

aconseguir una plena prestació del servei del CAP. 
 
5.- Com es ben sabut, al rial del Bareu s’hi està construint la nova escola 

Sinera.  El projecte contemplava la preservació d’una edificació més o menys 
circular que s’havia d’integrar dins l’escola atès el seu valor/característiques 
arquitectòniques.  Hem pogut comprovar que la cúpula de l’edificació s’ha 
ensorrat. 
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L’empresa constructora estava al corrent de que havia de preservar 
l’esmentada edificació? Exigirà el govern municipal a la constructora la 
reposició de l’edificació? 

 
• El  tinent d’alcalde Sr. Jordi Pera diu que al rehabilitar l’edifici es 

va haver de desmuntar la cúpula. Que es tornarà a  instal·lar. 
 
6.- El MOPU ha fet saber que altra vegada, en plena temporada de bany, 

vol regenerar les platges. Tenim experiències nefastes de les anteriors 
ocasions en que s’ha fet, per no dir la quantitat de milions d’euros que es 
llencen al mar, les molèsties als usuaris de les platges i els perjudicis 
econòmics als pescadors.   Farà el govern municipal alguna gestió per impedir 
aquest malbaratament de recursos i els perjudicis que causarà a la nostra vila? 

 
• L’alcalde diu que ja s’ha manifestat en contra de tal actuació, 

davant la Direcció general de Costes, la Delegació del Govern i de la Direcció 
general de medi ambient. 

 
7.- EL nou i flamant aparcament de la primera platja està absolutament 

buit. Hi vagis el dia i l’hora que hi vagis la seva utilització és pràcticament  
nul·la.  Suposo que recordaran la seva postura i les seves declaracions fa uns 
anys quan Ports de la Generalitat va voler implantar el pàrking de pagament a 
la zona de la platja de la Picòrdia. 

 
Quines negociacions pensen mantenir Ports de la Generalitat per tal 

d’aconseguir la restitució de les condicions pactades amb l’anterior  govern 
municipal i que afavorien als ciutadans d’Arenys i als treballadors que venen a 
casa nostra cada dia?La imatge del pàrking absolutament vuit és lamentable i 
de ben segur que econòmicament a Ports els hi pot interessar tornar a la 
situació anterior. 

 
• L’acalde diu que sobre l’assumpte ja s’ha queixat al sector del 

port. Que Ports cedeix a l’Ajuntament l’explotació de 125 places, ubicades en el 
vial lateral a la zona de aparcament- que es destinaran preferentment a 
l’aparcament de residents. 

 
8.-   Juntament amb el darrer número de la revista municipal ATR es 

va encartar un pamflet propagandístic per tal de justificar un projecte que 
segons el govern es supramunicipal.  Si el projecte és supramunicipal i vostès 
han considerat que no hi calia cap consulta ciutadana al respecte, tampoc calia 
editar un pamflet justificatiu   Quin cost ha tingut pel municipi l’edició del 
pamflet? Ahir, quan la temporada de platja encara no ha començat oficialment, 
a la platja del Cabaió hi havia pel cap baix uns 650 vehicles estacionats i la 
platja plena d’usuaris. 
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• La  tinent d’alcalde Sra. Moreno diu que la pretensió ha estat 
informar i no fer propaganda. Que el cost ha estat de 450 € de impremta i 151 € 
de disseny. 

 
9.- El dimarts 13/04/2010 el web de Radio Arenys anunciava que el 

govern municipal havia tancat el conveni amb COMSA, el qual contempla la 
gestió del pàrking de la platja de la Picòrdia, la bossa d’aparcament a la part 
alta de la Riera, el pàrking soterrani del Xifré, etc.  Un conveni per els propers 
40 anys.  Atès que els grups de l’oposició no hem estat informats, com 
acostuma a passar en la gran majoria de temes municipals, ens pot informar el 
govern dels termes de l’acord? Si era un punt de l’ordre del dia del ple anterior 
que finalment va ser retirat, ara no calia portar-lo a ple abans de signar-lo?  

 
• L’alcalde diu que no se ha firmat cap conveni. Que, en el seu 

moment, hi haurà una reunió amb tots els grups municipals, per tractar de 
l’assumpte. 

 
10.- Ens podria explicar el govern municipal com a acabat l’assumpte de 

les rodes punxades als vehicles estacionats ara fa uns mesos i que va afectar 
més de 40 vehicles? 

 
• El  tinent d’alcalde Sr. Jordi Pera diu que les persones 

presumptament responsables de tals fets han estat posats a disposició judicial. 
 
11.- Ens podria dir el govern municipal quina empresa a fet l’informe de 

valoració del que poden costar els àpats dels Residents del Geriàtric Municipal i 
Centre de Dia al llarg de tot l’any? S’ha debatut en el sí del govern aquest 
assumpte abans de portar-lo a la mesa de contractació? 

 
• El  tinent d’alcalde Sr. Febrer diu que amb la Corporació de Salut 

del Maresme i la Selva s’ha formalitzat un conveni, relatiu a l’organització i 
funcionament de la Residència Geriàtrica. I que tal Entitat emet els informes 
tècnics. 

 
12.- On s’ubicaran aquest any les barraques de Sant Zenon pels Joves ? 
 
• La  tinent d’alcalde Sra. Roig diu que no s’instal·laran al final de la 

bocana de la riera. Que es mantenen conversacions amb Ports i la Confraria de 
pescadors, per a la seva instal·lació en la zona del port. 

 
13.- Quins criteris a seguit el govern  municipal per situar un “alambí” a la 

rotonda del Calisay. S’ha tingut en compte el seu valor i el cost de manteniment 
per mantenir-lo a d’intempèrie en condicions dignes ?? 

 
• La  tinent d’alcalde Sra. Moreno es remet al que ja ha contestat, 

segons la pregunta formulada pel grup municipal del PP. 
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14.- El govern municipal farà seva la proposta del govern de la 

Generalitat i es reduirà el sou ?  Si fos així, en quin tant per cent ?? 
 
• L’alcalde diu que es seguiran els criteris que s’estableixin per la 

FEMP i per la FCM. 
 
15.- En data 02/03/2010 i 22/04/2010 i registres d’entrada 1266 i 2346 

respectivament es fan peticions al govern que encara no s’han contestat. El 
ROM municipal deixar clar que el termini per respondre son 30 dies. Complirà 
el govern municipal els termini que indica el ROM o per contra mantindrà els 
habituals incompliments ? 

 
• El tinent d’alcalde Sr. Febrer diu que segons se li han informat, la 

documentació requerida en data 2 de març, ja s’ha remès. 
En quan a la informació referent a la sol·licitada en data 22 d’abril, es 

remetrà a finals de la present setmana o a  principio de la següent. 
 
16.-  Preguntem al govern municipal si els tècnics de la Regidoria de 

Medi Ambient està fent algun seguiment de les obres de la Riera, atès que hem 
pogut observar com s’estan tallant  arrels importants dels plataners que poden 
tenir conseqüències en la seva viabilitat posterior. 

 
• La  tinent d’alcalde Sra. Moreno diu que el tècnic de medi ambient 

es reuneix periòdicament amb el director de l’obra. 
 
9.- COMUNICACIONS.- Es  dóna compte de les Resolucions adoptades 

per l'Alcaldia des de la data 26 d'abril a 21 de maig de 2010. 
 
I, atès que no hi havia més punts assenyalats en l’ordre del dia, el 

president aixeca la sessió a les 22.20 h. Del que s’hi ha tractat s’estén aquesta 
acta autoritzada per mi, el secretari, que en dono fe. 

 
ARENYS DE MAR,  31 de maig de 2010  
 

EL SECRETARI DE L'AJUNTAMENT, 
 
 
 
 
 
 


